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cím szerinti téma
elektronikusan: www.oek.hu, nyomtatott 
formában 200 példányban ingyenes

cím szerinti téma elektronikusan www.drogfokuszpont.hu ingyenes

Orzságos Gyermekegészség-
ügyi Intézet (OGYEI) a cím szerinti téma OGYEI 2 000 Ft

a cím szerinti téma OGYEI 1 500 Ft

a cím szerinti téma OGYEI

korlátozott 
példányszám-
ban ingyenes

a cím szerinti téma

OGYEI 
(www.svedorszagagyerekekert.hu
aktualis oldaról letölthető ingyenes

a cím szerinti téma OGYEI 500 Ft

a cím szerinti téma OGYEI 500 Ft

a cím szerinti téma OGYEI
korlátozott példány 
számban ingyenes

a cím szerinti téma OGYEI

Előzetes 
egyeztetést 
követően. 

OGYEI Ingyenes
OGYEI ingyenes

OGYEI ingyenes
Módszertani irányelv, gyakorlati és 
elméleti oktatási anyag OGYEI
Módszertani irányelv, gyakorlati és 
elméleti oktatási anyag OGYEI

a cím szerinti téma OGYEI 2500.-

a cím szerinti téma OGYEI 1800.-

Gyermekbántalmazás megelőzése
DVD + szórólap OGYEI 750 Ft

ÁNTSZ Országos Epidemiológiai 
Központ (OEK)

Bővebb felvilágosítás az Intézet munkatársaitól kérhető

Szakmai segédanyag az 
iskolai egészségfejlesztés számára.

A 2 db DVD 
együttes 
megvásárlása 
esetén 

Sose rázd a kisbabádat

Gyermekbiztonság - Balesetmegelőzés 
DVD

Korai Fejlesztés-rehabilitáció  DVD

Hallásszűrés gyermekkorban

Szemészeti szűrések gyermekkorban

Pubertás: A biológiai érés, az egészség és 
az egészség-magatartás összefüggései

Iskola és közérzet

Kortárs bántalmazás és verekedés a 
magyar iskoláskorúak körében

j g g gy
személyzetnek 
és az érintetteknek a Gyermekjogi 
célkitűzésekről az egészségügyben. 

Nemzeti Gyermek- és 
Ifjúságbiztonsági Akcióterv

3. sz. Módszertani levél. 
Útmutató és táblázatok a gyermekkori 
tápláltság megítéléséhez

2. sz. Módszertani levél
A pszichomotoros fejlődés zavarainak 
felismerése és ellátása az alapellátás 
gyakorlatában

Dr. Páll G: Otthoni biztonság, biztonságos 
otthon

Resilience: The Art of Adjustment

Mramurácz-Csordás (szerk.):
Csecsemő és kisded táplálás elmélete és 
gyakorlata

Dr. Aszmann Anna (szerk):
Egészségvédelem a közoktatásban

Dr. Aszmann Anna (szerk):
Iskolaegészségüy könyv +  CD

Mikrobiológiai Körlevél
Nemzeti Drog Fókuszpont hírlevele
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A "Serdülőkorú fiatalok egészsége 
és életmódja 2010" című, a WHO-
val együttműködésben megvalósuló 
nemzetközi kutatás (HEALTH 
BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED 
CHILDREN, HBSC) hetedik, 
2010-ben több mint 8000 tanuló 
bevonásával lezajlott országosan 
reprezentatív felméréséről készült 
kutatási jelentés OGYEI 2000.-Ft
Komplex iskolai egészség- és
személyiségfejlesztő program –
kortárs bántalmazás megelőzését és
kezelését segítő programelemmel
kiegészítve OGYEI 1000.-Ft

A módszertani kézikönyv tartalmazza 
az I. modul továbbfejlesztett 
gyakorlatait és a segédanyagokat. OGYEI 4000.-Ft
 A „Közös Kincsünk a Gyermek” 
Nemzeti Csecsemő és 
Gyermekegészségügyi 
Program keretében OGYEI 2500.-Ft

1.    Genotikus ágenssel 
exponált humán populációk 
genotoxikológiai (citogenetikai) 
monitorozása OKBI 
Módszertani Közlemények Nە I. 
ISSN 1586-2941 2006 internet, OKBI honlapja;

nyomtatott formátum ingyenes

Jelen Módszertani Levél célja az, hogy egy, a 
gyakorlatban már kipróbált, rutinszerűen 
alkalmazott és rendszeresen működő 
genotoxikológiai (citogenetikai) monitor 
bemutatásával olyan hatékony eszközt 
bocsásson a primer prevencióban érdekelt 
egészségügyi intézetek kezébe, amellyel 
sikeresen végezhetik el a munkahelyi/környezeti 
rizikó becslést, ill. lemérhetik a prevenció 
érdekében végrehajtott intézkedések 
eredményességét.

ÁNTSZ Országos Kémiai 
Biztonsági Intézet (OKBI)

A bölcsődei étkeztetés felmérése, 
pilot vizsgálat

"KamaszOK vagyunk" egészség és 
személyiségfejlesztő program módszertani 
könyv

"KamaszOK vagyunk" DVD

Serdülőkorú fiatalok egészsége és 
életmódja
2010
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2.   Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet Módszertani 
Közlemények  N°5 ISSN 1586-
2941 Citosztatikumokkal 
dolgozók egészségvédelme

nyomtatott formátum ingyenes

3.Humán genotoxikológiai 
monitor 1. kiadás 2000

nyomtatott formátum ingyenes

4.  Mérgező növények, növényi 
mérgek 2004

nyomtatott formátum ingyenes

5.   Mérgező növények, növényi 
mérgek 2006

internet, OKBI honlapja;
nyomtatott formátum ingyenes

6.   Veszélyes anyagok, 
készítmények, peszticidek 2004

nyomtatott formátum ingyenes

7.   Veszélyes anyagok, 
készítmények, peszticidek 2006

internet, OKBI honlapja;
nyomtatott formátum ingyenes

A kiadvány a foglalkozási eredetű rákkeltő 
anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 4. ill. 5. §. által 
előírt kockázatbecsléshez alkalmazható, 
kibővített, un. több-végpontos genotoxikológiai 
monitor módszertani leírását tartalmazza, 
módszertani levél formájában

A kiadvány ismerteti a citosztatikumok 
hatásmehanizmusát, a veszélyeztetettek körét, 
és a veszélyek főbb forrásait. Általános 
irányelveket fogalmaz meg a személyi és a 
munkakörnyezetvédelmére ill. annak 
ellenőrzésére. Ismerteti a jelenlegi gyakorlatot és 
azt, hogy milyenlegyen az optimális 
munkakörülmény a citosztatikumokkal dolgozók 
számára. Ismerteti az Országos Gyógyszerészeti 
Intézet, a citosztatikumokat 
tartalmazókeverékinfúziók ellátására vonatkozó 
módszertani levelét (OGYI-P-64-2004),  valamint 
egy részletes dekontaminális ill. közömbösítési 
metodika gyűjtemény is található kiadványban.

A színes táblákkal is ellátott kiadvány bemutatja 
a hazai mérgező növényeket a gombáktól a 
virágos növényekig,  és tárgyalja az ezekben 
megtalálható növényi mérgeket 

A színes táblákkal is ellátott kiadvány bemutatja 
a hazai mérgező növényeket a gombáktól a 
virágos növényekig,  és tárgyalja az ezekben 
megtalálható növényi mérgeket 

A kémiai biztonság szempontjából az egyik 
legjelentősebb veszélyes anyagcsoportra 
vonatkozó legfontosabb ismereteket (hatásuk, 
felosztás, tünetek, kezelés) tartalmazza.

A kémiai biztonság szempontjából az egyik 
legjelentősebb veszélyes anyagcsoportra 
vonatkozó legfontosabb ismereteket (hatásuk, 
felosztás, tünetek, kezelés) tartalmazza.
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8.   Veszélyes anyagok, 
veszélyes  készítmények 
hatása időskorban (Az időskor 
toxikológiája)

internet, OKBI honlapja;
nyomtatott formátum ingyenes

9.  Az Egészségügyi 
Toxikológiai Tájékoztató 
Szolgálat  feladatai internet, OKBI honlapja;

nyomtatott formátum ingyenes

10.  Tetoválás, tetoválószerek

internet, OKBI honlapja;
nyomtatott formátum ingyenes

11.  A kábítószerek világa

internet, OKBI honlapja;
nyomtatott formátum ingyenes

12.  Vegyifegyverek

nyomtatott formátum ingyenes

13.  Általános ismeretek a 
kémiai biztonságról középiskolai 
tanulók részére

nyomtatott formátum ingyenes

14.  Az Országos Kémiai 
Biztonsági Intézet tájékoztatója 
a PIC Nemzeti ( Kompetens) 
Hatóság és a Kémiai Biztonság 
Nemzeti (Kompetens) Hatóság 
működéséről és feladatairól nyomtatott formátum ingyenes

Hiánypótló kiadvány az időskorban bekövetkező 
változásokról, a veszélyes anyagok és 
készítmények hatására.

Ismerteti az ETTSZ jogszabályban foglalt 
feladatait, azok végrehajtásához rendelkezésre 
álló személyi és infrastruktúrális hátteret, 
valamint adatállományokat, és a 24 órás ügyelet 
rendjét.

A kiadvány megjelenését aktuálissá tette a 
tetováló szerekalkalmazásának széles körű 
elterjedése, mivel java részük toxikus hatásokat 
is mutatóanorganikus sók keverékéből áll.

A statisztikai adatokat is tartalmazó kiadvány 
bemutatja, osztályozza a hazai piacokon is 
beszerezhető kábítószereket. Ismerteti a  
kábítószerek fogyasztásának mérgezési tüneteit, 
függőség kialakulását, fogyasztásának szokásait.

Belső használatú segédanyag a gyorsreagálási 
rendszerek (RAS-BICHAT) által megkövetelt 
ismeretek biztosítása céljából.

Az ábrákkal, táblázatokkal ellátott kiadvány a 
középiskolai tanulók számára készült, melyben a 
tanulók a kémiai biztonsághoz való személyi 
jogot, a kémiai biztonság alapelveit  ismerhetik 
meg. Az R, valamit az S mondatokat is ismerteti 
a  kiadvány.

A belső használatú kiadvány rövid összefoglalót 
tartalmaz az OKBI és az Intézet keretén belül 
működő PIC Kijelölt Nemzeti Hatóság Osztály 
működésének jogi hátteréről, a 304/2003/EK 
Rendelet által 
előírt feladatairól, és a rendelkezések 
végrehajtatása érdekében tett további 
intézkedésekről, illetve az Intézet kapcsolati 
rendszeréről
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15.   RAR anyagok

nyomtatott formátum ingyenes

16.   Mérgezési 
esetbejelentések 2005-ös 
adatok, 2006-os kiadás

nyomtatott formátum ingyenes

17. Kockázatbecslés útmutató

nyomtatott formátum ingyenes

18.  Az egészségügyi 
toxikológiai tájékoztató 
szolgáltatás

internet, OKBI honlapja
nyomtatott formátum ingyenes

19.  Toxikológia jegyzet

nyomtatott formátum ingyenes

20.  Útmutató az Európai 
Parlament és a Tanács a 
veszélyes vegyi anyagok 
kiviteléröl és behozataláról 
szóló 304/2003EK rendeletéhez

nyomtatott formátum ingyenes

A kiadvány összefoglalja a veszélyes vegyi 
anyagokkockázatbecslési eljárásának 
kapcsolatos tudnivalókat. veszélyességi 
osztályokat, veszély (R) illetve biztonsági (S) 
mondatokat, valamint a 
kockozatbecslésselkapcsolatos elméleti,valamint 
gyakorlati tennivalókat.

A kiadvány ismerteti az ETTSZ, mint a 
Magyarországi Méregközpont Alapintézménye 
kialakulását , több mint 30 évre visszanyúló 
múltjának tapasztalatait is jelen szolgáltatásait. 
Bemutatja a 24 órás non stop ügyelet 
működését, megadja elérhetőségeit és ismerteti 
az ETTSZ rendelkezésére álló információ 
forrásokat   (méreg adatbázisok)  

Az OKBI által kiadott segédanyag a toxikológiai 
alapismeretek elsajátítása céljából, az ÁNTSZ és 
más egészségügyben dolgozók részére.

A kiadvány ismerteti a 304/2003/EK rendelet által 
előírt feladatokat. 

Az Európai Unió a 793/93/EGK tanácsi 
rendeletnek megfelelően az európai piacon 
található, az emberre és a környezetre 
legveszélyesebb un., létező” vegyi anyagokból 
prioritási listákat állított fel. Ezen anyagok 
kockázatainak értékelését tartalmazzák a 
Kockázatbecslési Jelentések (RAR anyagok). 
Ezt az EU valamely tagállama állítja össze, 
együttműködve a többi tagállam, az ipar és az 
Európai Közösség szakértőivel. Ebben a 
munkában hazánk EU-s csatlakozását követően 
Intézetünk munkatársai is részt vesznek. Ezt 
mutatja be ez a kiadvány

statisztikai jellemzés
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21.  Évkönyv 2000-2002 és 
2004-2005

nyomtatott formátum ingyenes

22.  National Institute of 
Chemical Safety - Yearbook 
2006

nyomtatott formátum ingyenes

23. ETTSZ Emlékkönyve 1970-
2000 nyomtatott formátum ingyenes

24.  National Institute of 
Chemical Safety - 
DEPARTMENT OF 
COMPETENT AUTHORITY OF 
DANGEROUS SUBSTANCES

nyomtatott formátum ingyenes

25.  Healt Toxicological 
Information Service nyomtatott formátum ingyenes

26.  The PIC (Prior Informed 
Consent) Designated National 
Authority Division 

nyomtatott formátum ingyenes

27. Nem kormányzati szervek 
adatbázisa, 2006 internet, OKBI honlapja;

nyomtatott formátum ingyenes

28.  Az információs (Osztály) 
Központ a Kémiai biztonság 
információs rendszerében 
Módszertani Közlemények N°3. 
ISSN 1586-2941-3

internet, OKBI honlapja;
nyomtatott formátum ingyenes

29.  Az Információs Központ 
(Osztály) feladatai

internet, OKBI honlapja;
nyomtatott formátum ingyenes

30. Chemical Safety Information 
System nyomtatott formátum ingyenes

31. REACH – Új uniós 
jogszabály a vegyi anyagokról 
(ECHA kiadvány magyarítás) nyomtatott formátum

AZ IFCS V. Fórumra készült, angol nyelvű, 
színes tájékoztató.

AZ IFCS V. Fórumra készült, angol nyelvű, 
színes tájékoztató.

AZ IFCS V. Fórumra készült, angol nyelvű, 
színes tájékoztató.

Civil szervezetek, kormányzatok,korházak, 
szakszervezetek weboldalait, címeit gyűjti össze 
a kiadvány

Ismerteti az Információs Központ és a Kémiai 
Biztonsági Rendszer (KABIR) szerkezetét, 
működését, valamint alkalmazásának módját

Ismerteti az IK jogszabályban foglalt feladatait, 
azok végrehajtásához rendelkezésre álló 
személyi és infrastruktúrális hátteret, valamint 
adatállományokat.

AZ IFCS V. Fórumra készült, angol nyelvű, 
színes tájékoztató.

ECH kiadvány magyarnyelvű változata

2 évente megjelenő kiadvány, az intézet 
évkönyve, amely tartalmazza az OKBI szervezeti 
egységei feledatait, munkatervét, az elért 
legfontosabb eredményeket,megjelent 
kiadványokat, valamint bemutatja az Intézet 
dolgozóit.

2 évente megjelenő az intézet évkönyvének 
angol nyelvű, rövidített változata

Az ETTSZ 30 éves működésénbek 
visszaemlékezése
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32. A REACH rendelet, és az 
Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet
REACH Nemzeti Kompetens 
Hatóság és REACH Nemzeti 
Tájékoztatási Szolgálat 
működése 2008

nyomtatott formátum ingyenes

33. Módszertani Közlemények 
N◦
Endotoxinok Vizsgálata
LAL Módszerekkel
2004

internet, OKBI honlapja;
nyomtatott formátum ingyenes

35. REACH Az Európai 
Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK rendelete - Nem 
hivatalos, konszolidált verzió - 
és a Bizottság 340/2008/EK 
rendelete

nyomtatott formátum ingyenes

36. GHS Az Európai Parlament 
és a Tanács 1272/2008/EK 
rendelete a veszélyes anyagok 
és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról nyomtatott formátum ingyenes

37. European Union         
14.száma; 90.oldal            nyomtatott formátum ingyenes

38. European Union              15. 
száma, 60-61. oldal nyomtatott formátum ingyenes

39. European Union               
16. száma, 215. oldal nyomtatott formátum ingyenes

REACH bevezetése és alkalmazása az OKBI-
ben. Európai Únio új vegyi anyag politikáját 
jelentő rendelet ismertetése.

REACH CA és Help Desk működésének 
joszabályi háttere, alapelvei, működési elveinek 
ismerete.

A kiadvány a pirogén anyagok, endotoxin 
anyagok vizsgálatával foglalkozik. Bemutatja a 
LAL vizsgálati módszereket.

Az Európai Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK rendeletének konszolidált 
változata. Valamint a Bizottság 340/2008/EK 
rendeletét tartalmazza a kiadvány.

A kiadvány az Európai Parlament és a Tanács 
1272/2008/EK rendelete alapján a veszélyes 
anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szól.

Az OKBI bemutatása, tevékenysége

Kémiai biztonság működésének bemutatása 
Magyarországon. Kémiai Biztonsági Rendszer 
ismertetése az Európai Únio lapján. 
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40. REACH - Toxikológiai 
Információk                         A 
REACH VII. - X. Mellékletében 
Meghatározott Egységes 
Vizsgálati Rendszertől való 
eltérés általános Szabályai 

nyomtatott formátum ingyenes

41. Toxikológiai Adatgyűjtési 
Lehetőségek a REACH tükrében

nyomtatott formátum ingyenes

42. Módszertani Útmutató 2011 

nyomtatott formátum ingyenes

A kiadvány az Európai Közösség új vegyi anyag 
politikáját megjelenítő 1907/2006/EK (REACH) 
és 1272/2008/EK (CLP) rendeletek végrehajtása 
során, a veszélyes vegyi anyagok toxikológiai  
besorolásához, illetve regisztrációjához 
szükséges toxikológiai adatok beszerzésének 
módját mutatja be. Emellett tájékoztat arról, hogy 
milyen feltételek fennállása esetén lehet 
eltekinteni a toxikológiai vizsgálatok elvégzésétől, 
illetve elvégeztetésétől. A kiadvány elsősorban 
az érintett kis-és középvállalkozások segítségét 
szolgálja a REACH és CLP rendeletek 
előírásainak sikeres teljesítése érdekében.

A kiadvány felsorolja az 1907/2006/EK (REACH), 
illetve 1272/2008/EK (CLP) rendeletek 
végrehajtása során szükségessé válható 
toxikológiai adatgyűjtéshez az OKBI 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 
Szolgálatánál (ETTSZ) meglevő toxikológiai 
adatbázisokat és az azokban hozzáférhető 
adattípusokat. A kiadvány elsősorban az érintett 
kis-és középvállalkozások segítségét szolgálja a 
REACH és CLP rendeletek előírásainak sikeres 
teljesítése érdekében.

A kiadvány bemutatja az Intézetben folyó 
kutatási és laboratóriumi szolgáltató 
tevékenységet, amelynek a célja a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos kockázatbecslés. Az 
Európai Közösség kémiai biztonsággal 
kapcsolatos rendeletei (REACH és CLP), illetve 
a hazai jogszabályok a vegyi anyagokat 
előállítók, importálók, forgalmazók és 
felhasználók, továbbá veszélyes anyagokkal 
végzett tevékenység esetén a munkáltatók 
részére kötelezettségeket határoznak meg, 
amelyek teljesítése számos esetben 
laboratóriumi vizsgálatok elvégzését jelentik. A 
kiadvány röviden bemutatja az Intézet 
laboratóriumaiban, részben minősített (GLP) 
szinten végzett módszereket és ismerteti azok 
alkalmazásának lehetőségeit a jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése érdekében.
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43. Kémiai Biztonsági 
Tájékozató Információs Lap  I. 
évfolyami I. szám március

nyomtatott formátum ingyenes

44. Kémiai Biztonsági 
Tájékozató Információs Lap  I. 
évfolyami II. szám április

nyomtatott formátum ingyenes

45. Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet – Egy egészséges 
világért

nyomtatott formátum ingyenes

A havi rendszerességgel megjelenő információs 
lap az Intézet tájékoztató feladatának részeként, 
elsősorban a kémiai biztonsággal szoros 
kapcsolatban levő hatóságok, de az egyéb 
érintettek, mint pl. az ipar és kereskedelem 
részére szolgáltat aktuális hazai, Európai 
közösségi és globális információkat a területről. 
Az első szám röviden ismerteti az EU kémiai 
biztonsági politikáját megjelenítő intézményeket 
(Európai Vegyi-anyag Ügynökség és a nemzeti 
kompetens hatóságok), illetve a két legfontosabb 
jogszabályt (REACH és CLP). Ezen túl 
tartalmazza az Intézet által nyújtott 
szolgáltatások jegyzékét és elérhetőségeit. 

A színes, tájékoztató kiadvány sok képpel 
illusztrált rövid leírását tartalmazza az Intézet fő 
tevékenységi köreinek, mint amilyen a kémiai 
biztonság fogalma és megjelenése a hazai és 
Európai közösségi jogi szabályozás, illetve annak 
végrehajtása szintjén, a kémiai eredetű 
betegségek megelőzése és az egészség- és 
környezetvédelem társadalmi-gazdasági hatásai, 
az oktatás, nevelés és tájékoztatás, továbbá a 
kémiai biztonsággal összefüggő kutatások. A 
kiadvány tartalmazza az Intézet által nyújtott 
szolgáltatások jegyzékét és elérhetőségeit is. 

A második szám folytatja a fontosabb EU szintű 
kémiai biztonsági jogszabályok ismertetését, mint 
az árúk szabad áramlását biztosító PIC rendelet 
és a biocid hatóanyagokra és készítményekre 
vonatkozó szabályozás, és az ezen 
tevékenységek hazai szakmai irányítását végző 
OKBI egységeket. Ezen túl bemutatja az Intézet 
információ szolgáltató tevékenységének 
részeként az Információs Központ és az 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
feladatait és szolgáltatásait. Ezen túl tartalmazza 
az Intézet által nyújtott egyéb szolgáltatások 
jegyzékét és elérhetőségeit
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46. Mérgező anyagok által 
okozott tünetek és elváltozások

nyomtatott formátum ingyenes

47. REACH-Toxikológiai 
Információk In vitro Módszerek 
(Második módosított kiadás)

nyomtatott formátum ingyenes

48. A Bizottság 340/2008/EK 
Rendelete (2008.április 16.) 
alapján

nyomtatott formátum ingyenes

A kiadvány tájékoztatást ad az érintett 
vállalkozásoknak, illetve hatóságoknak a REACH 
rendelet értelmében, az önmagukban, illetve 
készítményekben (az új szóhasználat szerint: 
keverékekben) előforduló anyagokra vonatkozó 
általános regisztrálási kötelezettség teljesítése 
során az európai vegyianyag-ügynökség (ECHA) 
felé teljesítendő díjtételekről (euróban megadva), 
a lehetséges kedvezményekről és azok 
mértékéről, a regisztráció során előforduló 
speciális esetekre is kiterjedően. 

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet egyik célja a 
szükségtelen, élő állat felhasználásával járó 
toxikológiai kísérletek megszűntetése, valamint a 
lehetséges alternatív eljárások elterjesztése. A 
kiadvány részletesen ismerteti a REACH 
rendelet végrehajtása során alkalmazható 
módszerekről szóló 440/2008/EK rendeletben és 
módosításaiban leírt alternatív, elsősorban in 
vitro toxikológiai módszereket, illetve azok 
elvégzésének általános és részletes szabályait. 
A kiadványt haszonnal forgathatják mindazon 
vállalkozók, akikre a REACH, valamint a CLP 
rendeletek értelmében regisztrációs, illetve 
bejelentési kötelezettség hárul, de alkalmas a 
toxikológiai laboratóriumok és az érintett 
hatóságok tájékoztatására is. 

A kiadvány felsorolja, hogy bizonyos tüneteket 
milyen anyagok okozhatnak. Segítséget nyújt 
egészségügyi információkérés esetén a 
veszélyes anyaggal történt mérgezésben, ha a 
konkrét anyag nem ismert. A tünetek, 
tünetegyüttesek alapján körültekintéssel 
következtetni lehet a mérgezést okozó anyagra. 
Tudományos munkához, laborvizsgálatokhoz is 
segítséget nyújthat arra vonatkozóan, hogy 
bizonyos tünet, tünetek esetén milyen mérgező 
anyagok jöhetnek számításba.
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49. Jelentés az országos 
emberi mérgezési esetekről 
2010

nyomtatott formátum ingyenes

ÁNTSZ Országos Frédéric Joliot-
Curie Sugárbiológiai és 
Sugáregészégügyi Kutató Intézet

http://www.osski.hu/kiadvanyok/kiadvan
yok.html

ingyenes

ÁNTSZ Országos 
Egészségfejlesztési Intézet

Számoljuk fel egy generáció alatt a 
szakadékot

Az egészség társadalmi meghatározóin 
keresztül hogyan javítható az egészséggel 
összefüggő esélyegyenlőség www.oefi.hu ingyenes

Módszertani füzetek 1Az 
egészségfejlesztés alapelvei - az 
egészségfejlesztés nemzetközi 
dokumentumai a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes
Módszertani füzetek 2. Az 
egészségfejlesztés régiókban és 
településeken a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes
Módszertani füzetek 3.Dr. Füzesi-Dr. 
Tistyán:  Egészségfejlesztés és 
közösségfejlesztés a színtereken a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Módszertani füzetek 4. Vecseg Ilona: 
Legalább ennyit a közösségfejlesztésről a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes
Módszertani füzetek 5. Kutatás, 
monitorozás, értékelés az 
egészségfejlesztésben a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes
Módszertani füzetek 6. Az 
egészséghatás vizsgálat a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Módszertani füzetek 7.Fábián-Dr. 
Simich: Meglévő és működő 
modellprogramok, valamint az iskolai 
szexedukációs események értékelése a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Módszertani füzetek 8. 
Egészségfejlesztés és népegészségügy 
az Európai Unióban a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes
Módszertani füzetek 9. Mentális 
egészségfejlesztési stratégia a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Az ETTSZ a kémiai biztonságról szóló 2000.évi 
XXV. törvény, a 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet, 
valamint az Országos Statisztikai 
Adatszolgáltatási Program (OSAP, nyílvántartási 
szám 1570) "Jelentés az emberi mérgezési 
esetekről" előírásai alapján gyűjti, feldolgozza és 
évi jelentést állít össze az egészségügyi 
intézmények által bejelentett emberi mérgezési 
esetekről. A mérgezési esetek feldolgozása 
anyagcsoportok, az inditékok figyelembe vétele 
alapján, korcsoportok, kimenetel, régiók és 
megyék szerint történt. A jelentésben szereplő 
adatok, eredmények kiértékelése, 
következtetések a szakemberek számára nyújt 
fontos információt. Az elkészített jelentést az 
Országos Statisztikai Hivatalnak, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumnak és az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatalnak küldi meg az ETTSZ 
minden évben. 
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"Közösen-könnyebben" az Országos 
Egészségfejlesztési Intézet és az 
Egészségesebb Munkahelyekért 
Egyesület közös életmód programja a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Egészségfejlesztési glosszárium a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Demjén Tibor: Dohányzás 
visszaszorítása a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Vadász katalin-Dr. Sallai Antalné: Derűs 
időskor. Aktív időskort támogató 
közösségi programok a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

"FONTOS, nem fontos" a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

dr. Halmos Tamás: Cukorbeteg a 
családban a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Nemzeti AIDS Stratégia (2004-2010) a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

W. Ungváry Renáta: Szoptatós füzet a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes
dr. Rodler Imre: Táplálkozási ajánlások 
a magyarországi felnőtt lakosság 
számára a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Táplálkozási ajánlások várandós és 
szoptató anyáknak a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

A szív konyhájának receptkönyve a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Egyem vagy ne egyem? a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

"Gömböc család" a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes

Szakmai ajánlás az iskolai büfék 
korszerű kínálatának megvalósításához a cím szerinti téma www.oefi.hu ingyenes


